
Norsk Petent Klubbs Årsberetning 2019. 

Styret i klubben siste år har bestått av følgende: 

Leder/sekretær: Bjørn Carlo Andersen, ØRF. 

Kasserer: Sigbjørn Johannessen, ØRF. 

Utvalg for eventuelle nye farger og tegninger: Ronald Drotningvik; 

BPDF, Ole Gunnar Torp, ØRF og Bjørn Carlo Andersen, ØRF. 

Klubben har siste året hatt 14 medlemmer, mot kun 7 året før. Og 

etter rapportene å dømme, arbeides det nå bra i flere av de fargene 

som tidligere ikke var å se så mange av, og nye oppdrettere begynner 

å hevde seg godt med flere gode duer, ikke minst som på årets 

Høstutstilling i Haugesund hvor Kurt Johan Dahlen ble best i rasen 

med en rød på 96 poeng. På samme utstilling ble det oppnådd 96 

poeng også på en gul fra Chr. A. Midbrød og 1 rødbåndet fra Hans 

Petter Nernes, og det var her stilt ut 30 duer i 7 farger fra 6 utstillere, 

og dommer var Ronald Drotningvik. 

På Landsutstilling i januar på Sola var det stilt ut 45 duer 7 farger fra 7 

oppdrettere. Best her ble en rød fra Ole Gunnar Torp på 97 poeng, 

men der var også 96 poeng på en hvit fra Sturle Assersen, en perleblå 

fra Ole Gunnar Torp og røde fra Chris Midbrød og Cate Iris Carlo 

Hansen. Dommer på Landsutstillingen fra Ole Kjell Løvås. 

Det mest gledelige som har skjedd for klubben og rasen, er imidlertid  

at rasen nå er godkjent i EE foreningen, mye takket være Svein Harald 

Vikse sin nye standardtegning, og Hans Petter Nernes sin jobb mot 

foreningen for å oppnå dette. Og vi er dem selvsagt meget 

takknemlig for det de begge har utført i dette arbeidet. 

Med dette takker vi alle tilhengere av rasen for det gode samarbeide 

som har skjedd siste året, og håper på fortsatt god fremgang for 

rasen hva gjelder antall duer, oppdrettere og selvsagt økt kvalitet. 

For Norsk Petent Klubb, Bjørn Carlo Andersen. 



 


